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Jekaterina
Prokopenko ja
Aime Väli –
tunnustatud Keila
vanaemad

Keila on
saanud
talverüüsse

Rahvusvahelisel eakatepäeval tunnustas sotsiaalministeerium Keila elanikku Aime Väli`t. Eelmisel
nädalal omistati Jekaterina Prokopenkole imelise
vanaema aunimetus.

lk 3

Nädalavahetusel seati linnaaednik Inge
Angerjase eestvedamisel kesklinna üles
talvised kompositsioonid. Kesklinna
ilmestavad vitspunutised ja kanarbik.
Kesklinna ilmestavad vitspunutised ja kanarbik.
Taimedisaini autor on Anu
Pindsoo. Ideekavandiga alustati koos aednikuga juba augustis. Kuna kompositsioonid
koosnevad paljudest erinevatest detailidest, kulus ainuüksi
punumisele paar nädalat.
Keskväljaku ringidel on kasutatud harilikku kontpuud ja
kaske, mille okstest punutud
detailid on omavahel suuremaks seadeks vormitud.
Lillekonteineritesse, linnaväravasse ja Apteegipargi vitspunutistesse pandi hariliku

uudis
uudised

kanarbiku sordid, mis püsivad
kaunid kevadeni. Harilik kanarbik Calluna vulgaris kasvab
ka meie rabades ja nõmmedel.
Keilasse istutati kokku 300 kanarbikutaime.
Linnavärava
lilleamplid
asendati “küllusesarvedega”,
mis on punutud kontpuust ja
kasest, sarve sisuks ikka kanarbik.
Eelmise nädala keskel alla
sadanud lumi tekitas aga taas
küsimuse lumekoristuse kohta. Kui hästi Keila sel aastal
talvisteks teehooldustöödeks
valmis on, saab lugeda lk 5.

Keilas kontrolliti
autojuhte
Lääne-Harju politseiosakond ning Põhja piirivalvepiirkonna Paldiski kordoni
piirivalvurid kontrollisid
esmaspäeva hommikul
Keilast väljuvatel teedel
autojuhtide joovet.

lk 3

Rahvusvaheline ettevõte Paldiskis võtab tööle:

OSTUASSISTENDI

ASSISTENDI

Nõudmised:
• kõrgharidus
• väga hea eesti, inglise ja vene keele oskus
nii kõnes kui ka kirjas
• läbirääkimis- ja suhtlemisoskus, kohusetundlikkus
• tööülesanded üle Eesti

Nõudmised:
• kõrgharidus
• väga hea eesti, inglise ja vene keele oskus
nii kõnes kui ka kirjas
• aktiivsus, lojaalsus, kohusetundlikkus
• kontoritöö juhtimise kogemus
• organiseerimisvõime olemasolu
• arvutikasutamise oskused (Word, Excel,
Outlook)

kelle tööülesandeks on ostujuhi assisteerimine.

kelle tööülesandeks on kontoritöö
koordineerimine Paldiskis.

MEISTER/TÖÖDEJUHATAJA
kelle tööülesandeks on tööde juhtimine Paldiskis asuval objektil.
Nõudmised:
• keskharidus
• eesti, inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil
• aktiivsus, lojaalsus, kohusetundlikkus
• organiseerimisvõime olemasolu
• arvutikasutamise baasoskused

Kandideerimiseks saada CV aadressile rogerwiek@gmail.com hiljemalt
27. novembriks 2009

2

Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Mida arvata seagripist?
Ülemaailmset paanikat külvav seagripi levik on
ärevust hakanud tekitama ka Eestis. Kui varem tundus
haigus siinset elanikkonda mittepuudutava probleemina,
siis suurenenud haigusepuhangud Soomes on ka Eesti
kihama ajanud.
Seagripi kohta on kuulda olnud vastakaid jutte. Kui
enamasti on räägitud, et tegemist ei ole oluliselt erineva viirusega, kui seda on tavaline gripp ja riskigruppi
kuuluvad pigem vanurid, väikelapsed ja juba teisi haigusi
põdevad inimesed, siis Tartu Ülikooli teadlaste sõnul on
just noorem töövõimeline ja terve elanikkond see, kes viiruse käes enim kannatanud. Palju vastakaid arvamusi on
tekitanud inimestes teadmatuse ja osaliselt ka paanilise
hirmu haiguse ees.
Soomes saavad kontrolörid rahumeeli trahve kirjutada
haiglate ees seisvatele autodele, kuna nende omanikud
peavad ootama tunde, et end vaktsineerida lasta. Tallinnas on apteekrid mures, et varsti saavad otsa müügil
olevad maskid, kuna nende nõudlus on viimase nädalaga
kolossaalselt tõusnud. Põhjanaabrite politseijaoskondades on ajutiselt keelatud alkomeetrisse puhumine.
Kust läheb piir paanilise hirmu ja mõõduka haigusest
hoidumise vahel? Kui järele mõelda, siis tegelikult sureb
inimesi ka tavagripi põdemise tõttu. Kas lasta end vaktsineerida ja kanda maski või järgida hügieeninõudeid ja
elada tervislikult. Usun, et iga
inimene peab ise mõtlema,
kuidas end haiguste
eest hoida ja millise
hinnaga, ning kas
tegemist on tõsise
probleemiga või on
teema ajakirjanduse
poolt ülepaisutatud.

kadi kroon
kroon@keila.ee
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Soovitused uue gripi A(H1N1)
v-nakkusega käitumiseks
Gripi A(H1N1)v-nakkuse (uus
gripp, seagripp, pandeemiline
gripp) kliiniline pilt meenutab
tavalise sesoonse gripi pilti ja
suurem osa ei vaja ravimeid
ega haiglaravi.
Uue gripi viirus kutsub esile samasuguseid kaebuseid kui
teised gripiviirused. Tavalisemad kaebused on kõrge temperatuur, kurguvalu, köha ja
nohu. Gripp ei alga tavaliselt
nohuga. Muud võimalikud haigusnähud on valu jäsemates,
peavalu, külmavärinad ja väsimus. Oksendamine ja kõhulahtisus ei ole tüüpilised kaebused, aga võivad esineda.
Lastel võib olla kõhuvalu.

seagripp

Kuidas viirus levib?
Gripiviirus levib tavaliselt aevastamisel või köhimisel vabanevate piiskadega ja saastunud
käte abil. Enamik täiskasvanuid on nakkusohtlikud 1 päev
enne sümptomite tekkimist ja
5 kuni 7 päeva pärast haigestumist. Lapsed võivad olla nakkusohtlikud isegi 10 või enam
päeva pärast haigestumist.

foto: nicholas lisi

kui oled haigestunud
• Püsi kodus – nõnda ei nakata sa teisi ja saad
ise kiiremini terveks. Kui vähegi võimalik, jää
haiguse ajal töölt või koolist koju.
• Helista oma perearstile – tema oskab sind
kõige paremini nõustada ja vajadusel soovitada õigeid vahendeid gripinähtude leevendamiseks.
• Kui pead minema arsti juurde, kata suu ja
nina ühekordselt kasutatava taskurätkuga või

maskiga
• Kui oled haigestunud, siis võimalusel maga
üksi
Raskele seisundile viitavate tunnuste
ilmnemisel konsulteeri viivitamatult
perearstiga, kui temaga ei õnnestu
kontakteeruda, helista konsulteerimiseks perearsti nõudetelefonile 1220

Nakkusohtu on võimalik
vähendada järgmiste meetmetega:
• Kata köhides või aevastades suu ja nina ühekordselt
kasutatava taskurätikuga.
Ära kasuta ühte rätti mitu
korda.
• Kui sul ei ole taskurätti,
kasuta näo katmiseks käise
ülaosa.
• Kui aevastad kätte, siis mitte pihku, vaid käeselga
• Pese regulaarselt käsi vee
ja seebiga või desinfitseeri
alkoholi sisaldava desinfitseeriva lahusega. Tee seda
kindlasti pärast seda, kui
oled köhinud või aevastanud.
• Ära puuduta silmi, nina või
suud kui sa ei ole just käsi
pesnud.
• Ära lähene teistele inimestele, kui sul on vaja köhida
või aevastada, ära mine inimese lähedusse, kes parasjagu köhib või aevastab.
• Väldi rahvakogunemisi ja
kätlemist ja lähedasi kontakte.
• Tuuluta sageli töö- ja eluruume – nii saad siseruumides paljudest haigustekitajatest lahti.
• Ela tervislikult – see hoiab
sinu immuunsussüsteemi
tervena. Maga piisavalt, ole
füüsiliselt aktiivne, hoia stress kontrolli all, joo piisavas
koguses vedelikke ja söö
täisväärtuslikku toitu.
• Õpeta nakkusohtu vältivaid
meetmeid oma lastele ning
jälgi, et nad neid täidaksid.

Nädal piltides

Foto: kadi kroon
Hiirekese mängutoas peeti meeleolukat
isadepäeva, kus muuhulgas esitas võimlemistreener Vello
Vaher beebide võimlemise näidistunni.

Keila nädalaleht

väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

Kesklinna paigutati talvised kompositsioonid.
Kesklinna ehivad vitspunutised ja kanarbik.
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vACHT

Foto: valdur vacht
Lääne - Harju Karjäärikohvik ( Teabe- ja
Nõustamiskeskus) korraldas 11. novembril Keila Kultuurikeskuses karjääripäeva 12. klasside õpilastele.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Lühidalt

Tunnustatud Keila vanaemad

Projekt „Edasi kooli“
tõi klassi
lapsevanemaid täis

Imeline vanaema Jekaterina Prokopenko
KADI KROON

KROON@KEILA.EE

2.novembril Vanurite eneseabi - ja nõustamisühingu
ning
Vanavanemate Fondi
eestvedamisel toimunud üritusel anti tunnustusena välja “
Imelise vanaema “ aunimetus
väärikatele vanaisadele - vanaemadele. Keila linna poolt esitati “ Imelise vanaema” aunimetusele nominent Jekaterina
Prokopenko. Kokku tunnustati
sel aastal 12 vanaisa ja vanaema üle Eesti.
Jekaterina Prokopenko on
kolme tütre ema ja seitsme
lapse vanaema. Kuna Jekaterina kaotas 2004. aastal tütre,
on ta abikaasa Konstantiniga
olnud vanemate eest kahele
lapselapsele. Vanem laps oli
7, noorem vaid 1-aastane kui
Jekaterina nad oma hoole alla
võttis.
Keila sotsiaalkeskuse lastekaitsespetsialisti Olga Oksneri
sõnul on Jekaterina Prokopenko ema ja vanaemana väga hästi
toime tulnud. „Tal on jätkunud

kannatlikkust, headust ja visadust kõigi toimetustega hakkama saada.“ Jekaterinale tuli
selline tunnustus üllatusena.
Jekaterina: „Arvasin, et Keilast
on palju inimesi minemas, kui
bussi istuti, siis avastasin, et
mina üksi olengi. Siiski olen
õnnelik, et minule selline au
osaks sai.“ Kingituseks sai Jekaterina sanatooriumituusiku.
Seda, millisesse sanatoorumi
minna, ei ole Jekaterina veel
otsustanud.
Pere on Jekaterinal suur,
tihti käiakse tema juures külas
ning Jekaterina võtab aktiivselt
osa laste kasvatamisest.
Hiljuti võttis Jekaterina osa
arvutiõpetuse kursusest. „Mul
on suur soov endale koju ka arvuti osta ning kursusele läheks
heameelega veel. Lapselapsed
on lubanud mind ka õpetada.“
Kursustel sai ta hästi hakkama,
ainus mure oli hiirega, mis ekraanilt ära joosta tahtis.
Lisaks tahab Jekaterina veel
õppida eesti keelt. „Lapselastel on keel suus, kuid mina nii
hästi veel ei oska,“ ütles ta.

Jekaterina Prokopenko koos lastekaitsespetsialist Olga Oksneri ja
aunimetuse üle andnud Evelin Ilvesega.

Foto: erakogu

Sotsiaalministri tunnustatud Aime Väli
1.oktoobril toimunud rahvusvahelisel
eakatepäeval
tunnustas tublisid eakaid sotsiaalministeerium. Keilast sai
tunnustuse osaliseks Aime
Väli, kes alates 2000.aastast
on kasvatanud oma lapselast.
Talveaias toimunud üritus oli

Aimele nii suureks elamuseks,
et ei lasknud pärast öösel korralikult magadagi. Aime Väli:
„Talveaed on nii ilus koht ja
lisaks toimus kontsert, kus
esinesid rahvusooperi artistid.
Minu jaoks oli seal käimine
suur au!“ Tunnustusest sai

Aime samuti alles siis teada,
kui koju kutse saabus. „Arvasin, et eks seal ilmselt Piia
(Piia Peterson) ja Riina (Riina
Sippol) käsi mängus on. Mõtlesin, et käin üritusel ära ja siis
tänan neid. Nii tegingi.
Aime kasvatatud lapselaps

uudis

Keila joogivesi on puhas

AS Keila Vesi kinnitab, et kodusid
külastavate veefiltrimüüjate väited
kraanivee mürgisusest ei vasta tõele.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Keilas on viimasel ajal kodusid külastanud üsnagi agressiivsed veefiltreid müüvad
isikud, kes kauba pakkumise
käigus räägivad, et Keila joogivesi on mürgine. Selle tõestuseks asetab müügimees kraanivette tableti ja näitab
tekkivat veesetet, mis pidavatki olema mürk. AS Keila Vesi
juhataja Veiko Kaufmann kinnitab, et Keila joogivesi ei ole
ei mügine ega tervisele kahjulik: „Puurkaevuvesi sisaldab
tõepoolest mitmesuguseid mineraale. Katses kasutatav tablett on tõenäoliselt keemiline
aine, mis seob need mineraalid setteks. Vees sisalduvad

mineraalid on aga tegelikult
tervisele kasulikud. Kahjulik
oleks pigem absoluutselt mineraalidevaba ehk destilleeritud vesi.“
Keila Vesi
juhataja
kinnitab, et

Keila
ühisveevärgis voolav
vesi
vastab kõigile joogiveele esitatavatele nõuetele.
Ettevõte teostab
pidevalt joogivee seiret, lisaks
kontrollivad
vee-ettevõtete
tööd riiklikud järelvalveorganisatsioonid. Analüüsitulemused koos kehtivate normidega
on kõigile kättesaadavad AS
Keila Vesi kodulehel (http://

on praguseks keskkooli lõpetanud ning käib ülikoolis. „Alguses tahtis EBS- i minna ja sai
sissegi, kuid kahjuks oli õppemaks selline, mida me endale
lubada ei saanud. Siis valisime
teise kooli.“ Kokku on Aimel
kolm lapselast. Praegu käib

Keilas tabati 15
alkoholi tarvitanud juhti

KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

vesi.keila.ee/user_upload/
vesi_keemiline_anals_2009.
pdf).
Veiko Kaufmann palub inimestel suhtuda sellistesse agressivsetesse müügimeestesse
pigem skeptiliselt.

Aime aegajalt tööl, põhiliselt
teisi asendamas. „Päris kodus
ei saa ka koguaeg istuda“. Rahvusvahelist eakatepäeva tähistatakse Eestis alates 1990.aastast. Tradisiooniks on saanud
samal päeval toimuv sotsiaalministri vastuvõtt.

uudis

Lääne-Harju politseiosakond ning
Põhja piirivalvepiirkonna Paldiski
kordoni piirivalvurid
kontrollisid esmaspäeva hommikul
Keilast väljuvatel
teedel autojuhtide
joovet.

Kolme ja poole tunni jooksul tabati 15 alkoholi tarvitanud sõidukijuhti, kelle hulgas
oli ka kaks bussijuhti.
Lääne-Harju
politseiosakonna juhi vanemkomissar
Kaido Saarniidu sõnul näitavad politseioperatsiooni tulemused, et vastutustundetult
käituvaid sõidukijuhte on liikluses murettekitavalt palju.
“Kogemus on näidanud, et
palgapäevale järgneval nädala-
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vahetusel on rikkujaid reeglina
rohkem. Sellele vaatamata on
vaid mõne tunni jooksul tabatud 15 joobes sõidukijuhti Keila kohta ehmatavalt suur arv,”
leidis Saarniit.
Saarniidu sõnul ei õigusta
pärast alkoholi tarbimist rooli
istumist miski. “Kui pidu kestab varaste hommikutundideni, siis tuleb juba ette arvestada, et hommikul peab tööle
sõitmiseks kasutama ühistranspordi või kainete sõprade
abi,” lisas vanemkomissar.

4.novembril Keila Koolis toimunud koolitunnid lapsevanematele osutusid nii populaarseks,
et kõik soovijad tundi ei pääsenudki. Kakskümmend kaks
lapsevanemat said kirjutada
etteütlust ja ennast seejärel ise
hinnata.
„Projekt „Edasi kooli“ annab
lapsevanematele eelkõige võimaluse saada parema ettekujutuse koolis toimuvast. Samuti
saab lapsevanem mõelda ja järeleproovida, mis tal endal kooliajast meeles on ja kas nende
teadmistega täna ka hakkama
saab,“ rääkis Keila Hariduse SA
juhatuse liige Heiti Pakk.
Esimene „Edasi kooli“ päev
oli pühendatud eesti keelele.
Õpetaja Hurmi Väljamäe alustas tundi etteütlusega, mis
vastas 8.klassi tasemele. Hiljem analüüsiti etteütlust ja iga
lapsevanem pidi ise oma tööd
hindama.
Kokku pühendati emakeele
õppimisele kaks koolitundi, millest näis, et jäi isegi väheks, sest
huvi emakeele õpetamise metoodika ja hindamise süsteemi
vastu oli suur.
Järgmine „Edasi kooli“ päev
toimub 2.detsembril kell 18.00.
Siis õpitakse õpetaja Maret Rinne eestvedamisel matemaatikat.

Seminar laste heaolu
parandamiseks
MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus viib Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel ellu
projekti, mille eesmärgiks on
kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate,
piirkondlike
vabaühenduste, vabatahtlike
ja lapsevanemate jõustamine
eestkõnelemise teostamiseks
kogukonna laste ja perede heaolu toetamise nimel.
1.detsembril toimuvale seminarile on oodatud kohalike
omavalitsuste juhid, sotsiaalja lastekaitsetöötajad, vabaühendused, vabatahtlikud, lapsevanemad. Seminar toimub
koostöös Keila Linnavalitsuse ja
MTÜga Hiirekese Mängutuba.
Hea lapsevanem, et saaksid
osaleda seminaril on alates
kella 10.30- st avatud Hiirekese
Mängutuba (Haapsalu mnt 31)
ja teie lapsi ootab hoidja, kes on
valmis nende järele vaatama
kogu seminari aja. Lapsehoiu
vajadusest palume informeerida registreerumisel.
Seminar on osalejatele tasuta. Registreerumine kuni
26.novembrini 2009 e- postile
marika.ratnik@mail.ee (Palume
edastada registreerumisel: osaleja täisnimi, organisatsioon,
amet/ staatus organisatsioonis
e-posti aadress, telefon). Info
telefonil 5042406 (Marika Ratnik)
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Uus teekattemärgistus
aitas vähendada
lühikese pikivahe
hoidjate arvu kuni 40%
Tänu teekattemärgistuse
pilootprojektile vähenes sel
suvel
Tallinn-Keila-Paldiski
maanteel ohtlikult lühikese pikivahe hoidjate arv kuni 40%.
Politseiameti,
Maanteeameti ja Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) eestvedamisel kanti selle aasta kevadel
Tallinn-Keila-Paldiski maanteele ohutu pikivahe hoidmist
hõlbustav teekattemärgistus,
et hinnata selle mõju liiklusohutusele. Sõidukijuhtide käitumise uurimiseks tehti enne
ja pärast teekatte märgistamist
rohkem kui 1500 tundi mõõtmisi, mille käigus mõõdeti
pikivahesid ligi kolmesajal tuhandel korral. Pilootprojekti
tulemusel vähenes märgistuse
piirkonnas ohtlikult lühikeste,
0,5-1,5-sekundiste pikivahede
osakaal olenevalt mõõtmispunktist 7,3%-40,1%.
LKFi kahjuennetuse valdkonna juhi Erik Ernitsa sõnul
näitasid varasemad uuringud,
et Eestis hoiab ebapiisavat, alla
2-sekundist pikivahet tervelt
34% sõidukijuhtidest. “See
on ka põhjus, miks tagant otsasõidud on kõige sagedasem
liiklusõnnetuse liik Eestis,”
selgitas Ernits. “Aastatel 20032008 oli liikluskindlustuse
andmebaasi andmetel tagant
otsasõite 24-28% kõigist liiklusõnnetustest. Eelmisel aastal sõideti Eestis tagant otsa
ühekokku umbes 8000 korral,
mille tulemusel tekkinud kogukahju küündis 200 miljoni
kroonini.”
Maanteeameti peadirektori
asetäitja Villu Vane kinnitusel
näitavad pilootprojekti tulemused, et liiga lühikese piki-

vahe põhjuseks on sageli sõidukijuhi oskamatus eesoleva
sõiduki kaugust õigesti hinnata. “Seetõttu tuleks propageerida pikivahe hindamist selle
läbimiseks kulunud aja põhjal
ning viia pikivahe läbimise aja
määratlus sisse ka liiklusseadusesse,” ütles Vane. “Samuti
on spetsiaalset pikivahe hoidmise teekattemärgistust vaja
laiendada ka teistele tiheda
liiklusega maanteedele.”
Politseiameti liiklusjärelevalve ja korrakaitse osakonna
politseidirektori Tarmo Miilitsa hinnangul võiks teedemärgistus edaspidi arvestada
pikivahe ohutu läbimise ajaks
3 sekundit.
“Pilootprojekti raames katsetatud 2 sekundit on küll minimaalne pikivahe kokkupõrke
vältimiseks, kuid Eesti heitlikke ilmaolusid arvestades on
optimaalseks pikivaheks 3 sekundit,” lausus Miilits. “Eesti
maanteedel tavapärase piirkiiruse 90 km/h korral peaks
siis eelneva sõidukiga hoidma
vahemaad 75 meetrit, suvise
suurima lubatud sõidukiiruse
110 km/h korral aga vähemalt
92 meetrit.”
Lisaks pikivahe ja liiklusõnnetuste seoste mõistmisele
on tagant otsasõitude vältimiseks oluline, et juht keskenduks sõiduki juhtimisele ega
hajutaks enda tähelepanu kõrvaliste tegevustega. Autorooli
ei sobi mobiiltelefoniga rääkimine, söömine, suitsetamine,
ajalehtede lugemine või muud
sõidukijuhi tähelepanu hajutavad tegevused.

Reede, 13.11.2009 • Nr 40 (99)

Keila Linnavalitsuses
Reedel, 6.novembril pidas äsja ametisse nimetatud

Keila Linnavalitsus oma esimese istungi.

Keila Linnavalitsus otsustas Keila linnale tasuta
omandada Juhan-Reinhold
Povelile kuulunud Nurmenuku põiktänava ja sellel
asuvad valgustusrajatised.
Tänava arendaja JuhanReinhold Povel soovis oma
19. veebruari 2009 avaldusega anda Keila linnale tasuta üle tema poolt välja
ehitatud tänavavalgustuse

rajatise, mis koosneb viiest
tänavavalgustist ja nende
juurde kuuluvatest vajalikest lisadest. 15. juuni avaldusega soovib Juhan-Reinhold Povel anda Keila
linnale tasuta üle ka tema
poolt välja ehitatud Nurmenuku põiktänava pikkusega
138 meetrit, laiusega 6.2m
ja pindalaga 812 m2.

Keila Linnavalitsus väljastas Andres Taklajale kasutusloa O.K & Partnerid

OÜ ehitatud üksikelamule
ja saunamajale Aiandi tn 19
asuval kinnistul.

Keila Linnavalitsus väljastas AS EVR Infrale kirjalikku nõusolekut raudteemaja elamu ja lauda
lammutamiseks. Hooned
asuvad kinnistul, mille koha-aadress on Keila-Tallinn
78,3 – 78,7 km. Tegemist on

1878. aastal rajatud hoonega. Linnavalitsus teavitas
endisaegse Tuula tee raudteeülesõidu valvuri majakese lammutamisest Eesti Vabaõhumuuseumit ja Eesti
raudteeajalugu kajastavaid
muuseume.

Kajakad on Keilas toidulaua tõttu

Kolmapäev 4.novemberil toimus ühiskontrollreid Karjaküla
karusloomafarmi, kus osalesid Keskkonnainspektsioonist
Andrus Veskioja, ornitoloogid Eet ja Aarne Tuule ning Keila
Linnavalitsuse keskkonnanõunik Ülle Lindus.
Reidi eesmärk oli üle vaadata kajakate söödabaasi olemasolu. Augustikuu vaatlusperioodil tuvastati Karjakülas
22000 kajakat, mis näitab jätkuvalt söögilaua olemasolu.
Loomade toidunõudele kajakad ligi ei pääse, küll aga söövad
nad hea meelega karusloomade söötmisel mahakukkunud
toitu. Uute toitumistavadega lindudele kõlbab kõik mis
ripakil, isegi karusloomade väljaheited.
Tänaseks on selge, et kajakate koloonia arvukus sõltub
toidulaua suurusest ning karusloomafarm seda ka pakub.
Keila Linnavalitsus teeb omalt poolt kõik, et kaitsta oma
linnakodanikke kajakate hordide eest nii täna, homme, kui
tulevikus.
Keila linn on tellinud ornitoloogilise uuringu “ Kajakad
Keila linnas ja lähiümbruses ning nendest põhjustatud
probleemide võimalikud lahendused”. Uuringu lõpparuanne
peaks valmima 31.detsembriks.
Lõpparuandes tuuakse vaatlusandmete analüüsil põhinevad konkreetsed soovitused kajakate poolt põhjustatud
probleemide lahendamiseks. Pikemalt süübib Keila leht teemasse peale ornitoloogilise uuringu lõpparuande laekumist.

Maanteeamet

Keilas juhtunud
g4s

1911

02. november kell 07.37 - Selveri parklas urineeris vanem
naisterahvas. Väitis, et põis on
haige. Tehtud suuline noomitus.
03. november kell 09.05 - Põhja 10a maja juures suitsetasid
kaks alaealist. Andmed edastatud Keila noorsoopolitseile.
03. november kell 10.13 – Keskpargis urineeris meeskodanik
vastu alajaama seina. Andmed
edastatud Keila linna konstaablile.
03. november kell 15.22 –
Keskpargis jooksutasid kaks
linnakodanikku oma suuri koeri ilma jalutusrihmata. Nähes
patrullautot, saadi ka koerad
rihmastatud.
03. november kell 17.17 - Kooli

trepil suitsetasid kaks täisealist
õhtukooli neidu. Tehtud suuline
hoiatus väära käitumise kohta.
04. november kell 22.18 - Vasara 10 maja juures jooksis tagakehast halvatud hõberebane.
Teavitatud
keskkonnaametit
telefonil 1313.
05. november kell 02.15 - Paldiski mnt 14 maja uks lukustamata, köögiakna mõlemad
klaasid puruks visatud, telliskivi köögilaual. Omaniku palvel
koos politseiga maja seestpoolt ka üle vaadatud. Kedagi
polnud.
06. november kell 11.18 - Keila
raudteejaamas olid õues kaks
väikest last toariietes, ei saanud tuppa, kuna uks oli kinni.
Üks mööduja tundis lapsed ära
ja ütles, kus nende ema töötab,
ema kohale kutsutud ja lapsed
tuppa aidatud.

06. november kell 16.35 – Keila jaamahoone taga olid neli
meeskodaniku lõpetanud just
alkoholi tarvitamise, palutud
lahkuda.
06. november kell 21.45 - Piiri
12 ja Põhja 12 vahelisel jalgteel
tarvitasid kaks meeskodanikku
alkoholi, nähes ekipaaži panid
pudelid põue ja lahkusid.
07. november kell 03.03 - Vasara 6 trepikoja ees käitusid
lärmakalt kaks alkoholijoobes
meeskodanikku. Kutsutud korrale ja saadetud minema.
07. november kell 12.36 - Jaama 1 kohvikus magas vanem
meesterahvas, kohale ilmus sõber, kes ta üles ajas ja taksoga
minema toimetas.
07. november kell 13.09 - Jaama 4/6 kioskist
varastas
tundmatu vene keelt kõnelev
meesterahvas 1910 krooni te-

lefonikaarte väärtuses ja põgenes. 10 kaarti tee pealt üles leitud, politsei tegeleb juhtumiga
edasi.

päästeamet
3. novembril kell 21.34 Tööstuse 1 – Lahti oli unustatud
küttesüsteemi kraan, teiselt
korruselt esimesele voolas
500-1000 liitrit vett. Päästjad
sulgesid kraani. Kohale kutsuti
elektrikud.
5. novembril kell 13.49 Paldiski mnt 31 – 50kohaline buss
suitses - mootor suitses, põles
mootori osa. Põleng lokaliseeritud pulberkustutiga enne pääste kohalejõudmist. Moodustati
voolikuliin ja kustutati üle, kuna
bussi sees olid endiselt tulekolded.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Замечательная бабушка Екатерина Прокопенко
2 ноября на торжественном мероприятии, организованном при поддержке
Объединения
взаимопомощи пожилых
людей и Фонда бабушек и
дедушек, почетного звания «Замечательная бабушка» удостоился номинант,
представленный
Кейласким Социальным
центром – Екатерина
Прокопенко. В подарок
замечательная бабушка
получила путевку в санаторий. Екатерина Прокопенко – мать троих детей
и бабушка 7 внуков. После того, как в 2004 году
Екатерина потеряла дочь,
они с супругом заменили
двум внукам родителей.
(стр. 3)
О гриппе
Клиническая
картина
свиного гриппа напоминает обычный сезонный
грипп, и в большинстве
случаев не требует больничного режима. Больные жалуются на высокую
температура, боль в горле, кашель и насморк.
Грипп обычно не начинается с насморка. Болезненное состояние еще может
сопровождаться
болью в суставах, головной болью, ознобом и
чувством усталости. Расстройство желудка и тошнота не являются типичными признаками. Дети
могут жаловаться на боль
в животе. Вирус свиного
гриппа распространяется
воздушно-капельным путем. Взрослые являются
источником инфекции в
течение 5-7 дней после заражения, а дети – в течение 10 дней после заражения. Более подробно о
мерах предосторожности
и поведении во время болезни в сегодняшнем номере городской газеты.
(стр. 2)
Готов ли город к зиме
Зима всегда приходит
внезапно. За состояние
городских дорог в зимнее
время отвечает фирма AS
Jaakson ja Co. Для оперативного реагирования на
случай особо сложных погодных условий дополнительно будет использоваться
техника,

заказанная в AS Keva. О
готовности города к зиме,
в целом, в этом номере городской газеты расскажет
вице-мэр Энно Фельс.
(стр. 5)
Чайки в Кейла
4 ноября в среду состоялся контрольный рейд орнитологов и специалистов
по охране окружающей на
звероферму в Карьякюла.
В ходе рейда предполагалось выяснить, чем питаются чайки. Наблюдение
за чайками, проведенное
в августе, показало наличие возможностей для
питания чаек в окрестностях Карьякюла. Сегодня
стало очевидным, что количество чаек в городе
напрямую зависит от возможностей для их питания. И основным источником
является
звероферма в Карьякюла.
(стр. 5)
Рождественский пряник
В этом году в первый адвент, 29 ноября, у всех маленьких и больших кондитеров есть возможность
испечь самый аппетитный рождественский пряник – пипаркоок – и принести его в Кейлаский
центр культуры. Пряники
будут выставлены в фойе
центра. Каждый участник
или семья, принимающая
участие в выставке, могут
принести не больше двух
пряников. Пряники принимаются с 10.00 до 12.00.
Затем все желающие могут принять участие в выборе лучших пряников. А
в 13.00 главный гном объявит имена трех победителей! (стр. 6)
Спортивный день отцов в детсаду «Викеркаар»
В пятницу, 6 ноября, в
Оздоровительном центре
детский сад «Викеркаар»
отмечал день отцов. Поучаствовать в спортивных
состязаниях вместе со
своими папами смогли и
самые маленькие (2-3-летние) дети, и ребята из
старших групп. Участников соревнований поздравили с праздником гимнасты спортивного клуба
«Систрум», выступившие
с программой «Карате
Кидс». (стр. 6)

Uudised

Reede, 13.11.2009 • Nr 40 (99)

uudis

Kas Keila on talveks valmis?

Käes on talv ning esimesed lumised ilmad.
Kas Keila on talve tulekuks
valmis? Vastavalt veidi aega tagasi läbi
viidud riigihankele puhastab järgneval
kolmel aastal Keila linnas teid-tänavaid AS
Keva
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Leping hõlmab nii suvist
kui talvist teehoolet ning seega ka lume ning jää tõrjet linnatänavatelt. Vastavalt lepingule kohustub AS Keva tagama
nii lume- ja libedusetõrje sõiduteedel kui jalakäijate ligipääsu ülekäiguradadele ning
bussipeatustele. Samuti hõlmab leping talvist löökaukude
remonti.
Millised reeglid kehtivad tänavate hooldamisel?
Lume- ja libedusetõrje Keila
tänavatel toimub vastavalt tänavate seisunditasemele, millele on nõuded kehtestatud
majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega „Tee
seisundinõuded“ (vaata ka
juuresolevaid tabeleid). Sõiduteedest on Keilas kõrgeimas
hoolduskategoorias Luha ja
Ülesõidu tänav, Paldiski ja
Haapsalu maantee ning Keskväljak. Järgmisena võetakse
lume- ja libedusetõrjel ette
Keskväljaku parklad, Põhja,
Pae, Piiri, Geoloogide, Kullerkupu, Pargi, Jaama, Uus, Koidu, Eha, Jõe, Tähe, Posti tänav,
Tallinna maantee, Ehitajate tee
ning teised jaotus- ja kõrvaltänavad. Üldjuhul toimub siiski
peatänavate koristamisega samaaegselt töö ka kõrvaltänavatel. Kokku kuulub talihooldusele ligi 47 kilomeetrit
tänavaid, lisaks 11,6 kilomeetrit kõnniteid, 19 bussipeatust
ning 33 ülekäigurada. Tõrjevahenditest kasutatakse olulisema tähtsusega tänavatel libedusetõrjel temperatuuril kuni
-10 kraadi ainult kloriide, külmema temperatuuri puhul

Koristama peab ka kõnniteid
Läbipääsetavad peavad olema
ka Keila olulisemad kõnniteed.
Olulisemate
kõnniteedena,
mille talvist hooldust sisaldab
linna ning ASi Keva vaheline
leping, on loetletud kesklinna
kõnniteed, Paldiski maantee
kõnnitee, Haapsalu maantee
kõnnitee, Uue tänava kõnnitee, Jaama tänava kõnnitee,
Põhja tänava kõnnitee, Pae tänava kõnnitee, Pargi tänava
kõnnitee, Põllu tänava kõnnitee, Loode-Keila jalgteed, Ülesõidu tänava kõnnitee (kuni
Jõe tänavani), Ohtu tee kõnnitee, Luha tänava kõnnitee ning
Piiri tänava kõnnitee. Jalakäijatel peab olema tagatud juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ning samuti võimalus
ületada sõiduteed selleks ettenähtud paikades. Hiljemalt 4
tundi pärast lumesaju lõppu
peavad lumevallidest puhtad
olema ülekäigurajad ning bussipeatused.

foto: valdur vacht

rein siim,
as keva juhataja
Ütleks, et olime talveks valmis juba peaaegu kuu aega
tagasi. Kuna esimesed lumed on juba tõrjutud ja esimesed soolad maha raputatud, siis on kõik, nii tehnika

kui inimesed, ka järele proovitud. Oleme novembrikuus
maha puistanud juba 15,2
tonni soola.
Kui tehnikast rääkida, siis
kokku on meil tänavate talihoolduse tarbeks 7 mehhanismi. Kõigil neil on olemas
sahk, neljal lisaks puistur.
Seda on enam kui piisavalt,
ka reserv on olemas. Kogu
tehnika on kaetud ka inimestega, kes masinail töötavad.
Olemas on ka varumehed.
Jalakäijate ülekäiguradade
ja muude väiksemate läbipääsude jaoks on olemas
käsitsi lund tõrjuv inimene.

seisunditasemed

Hooldustsükli aeg tundides
Tee
seisunditase

Lume ja lörtsi
eemaldamine
sõiduteelt

Libedusetõrje

4
3
2
1

2
5
12
36

2
4
8
24

Soolalume segu
eemaldamine
sõiduteelt
4
8

Kõnnitee
puhastamine ja
libedusetõrje
6
8
12
12

Teerajatise kohta
kehtivate
täiendavate nõuete
täitmine
8
12
24
36

Kõnniteede
puhastamise
tarbeks sai Bobcat varustatud sahaga, millest loodame
palju abi.
Ilmaprognoos on talvisel
ajal meie kõige tavapärasem lektüür, et kõigeks valmis olla. Siiski loodame ka
inimeste mõistvale suhtumisele – suurt lumesadu võib
ette näha ja selleks valmis
olla, kuid hetkega kogu linna
puhtaks teha ei ole võimalik.
Samuti panen inimestele
südamele, et nad jälgiksid
autot parkides, et lumesahal oleks võimalik oma tööd
teha.

Libedusetõrje tänava
ohtlikes
kohtades
1
2
4
6

Märkused:
- Raskete ilmaolude korral (lumesadu üle 10 cm lund 24 tunni jooksul, tuisk kestusega üle 6
tunni, jäite tekkimine või alla –12 ºC suurest õhuniiskusest põhjustatud libedus kestusega üle 4
tunni) pikeneb hooldustsükli aeg tee omaniku poolt määratud aja võrra.
Allikas: Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus “Tee seisundinõuded”

Tase 4: Luha tänav, Paldiski maantee, Haapsalu maantee koos
Rõõmu ringteega, Ülesõidu tänav,
Keskväljaku tänav.
Tase 3: Keskväljaku piirkonna ringteed ja parklad (Kultuurikeskuse,
Linnavalitsuse, raamatukogu ja kiriku ees), Põhja tänav, Pae tänav, Piiri
tänav , Geoloogide tänav, Kullerkupu tänav, Ehitajate tee, Pargi tänav,
Jaama tänav, Uus tänav, Koidu tänav, Eha tänav, Jõe tänav koos Oja
tänavaga, Tähe tänav, Tallinna mnt,
Posti tänav.
Tase 2: väiksemad linnatänavad

uudis

Lõppes projekt „Allikalt algab jõgi“

pille keller

HARIDUS- JA KULTUURISELTS LÄTE

Projekti käigus sai teoks 32
koolituspäeva Tartu Waldorfpedagoogika Seminaris ning
terviseloeng „Meedia närviars-

ti pilgu läbi“. Praktilistel õppepäevadel sütelkõnnis, viltimise töötoas, pärimuspäeval ja
ökoköögis said osalejad ka ise
kohe käed külge panna ja värskeid teadmisi kogemustesse
rakendada. Rohke osavõtuga

Lühidalt
MTÜ Lektoorium Keila
klubi uus hooaeg algab
17.novembril

võib kasutada ka pestud killustikku. Kõnniteedel ja parklates
tohib libedusetõrjeks kasutada
ainult pestud killustikku.

Käesoleva aasta jaanuarist-oktoobrini
korraldas Haridus- ja Kultuuriselts Läte
kultuurisündmusi, mida liitis projekt „Allikalt algab jõgi“. Projekti toetas Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Norra,
Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi
vahendusel.

5

viidi läbi kevadised heakorratalgud Harjumaa Muuseumis,
korrastati ühiselt jõul talveprahist maakonna muuseumi õu
ning sillutati lõkkeplats. Aitäh
kõigile osalenutele! Projekti
„Allikalt algab jõgi“ raames
avati Läte seltsituba, koondati
seltsi vaimse kirjanduse raamatukogu ja korrastati arhiiv.
Projekti tulemusel tugevnes
Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte
valmisolek kanda kogukonna
ootusi pakutava teenuse – waldorfpedagoogikal
põhineva
põhihariduskooli edendamisel.

Haridus- ja Kultuuriselts Läte
tänab südamest Vabaühenduste Fondi ja projekti partnereid

Harjumaa Muuseumi ja Ühendust Tähevärav meeldejääva
koostöö eest.

MTÜ Lektoorium on klubi, mille missiooniks on elukestvaks
arenguks vajaliku keskkonna
loomine. Lektooriumis tutvustatakse kokkupuutepindu
loodusteaduste uusimate saavutuste ja vaimsuse vahel, rakendades selleks filmikunsti,
loomingulisi arutelusid ja sotsiaalset visioneerimist.
Lektoorium on loodud arengukeskkonnana, kus inspireerivate filmide järel käivitub arutelu selle ümber, mis kellelegi
osalejatest tundeid või mõtteid
tekitas. See on lektoorium, kus
lektoriks võib olla iga osaleja.
Täpsem info MTÜ Lektooriumi
kohta: www.lektoorium.ee
Aprilli lõpus alustas tegevust
ka Keila klubi ja enne suve käidi
koos 4 korral. Nendel kordadel
olid keskkonda loovateks filmideks „Rahumeelne sõdalane“,
„Vesi“, „Ilus roheline“ ja „Oopus“. Uus hooaeg algab 17.novembril ja seekord on vestluskeskkonda loovaks filmiks „Vesi
2. Elava vee saladus“. See on
jätk ülimenukale filmile „Vesi“.
Kui oled inimene, kes soovib
avardada silmaringi ja olla avatud uutele kogemustele - uuele
infole, uutele tutvustele, uutele
seisukohtadele, siis on see koht
just sulle!
Asko Talu
MTÜ Lektoorium Keila klubi
eestvedaja

Keila muusikakooli kontsertsari
Keila Muusikakoolis on juba 2
kuud tõsist tööd tehtud. Suvest roostes noodid on saanud
ammugi minevikuks. Aastalõpp
tõotab tulla kontserdirikas – lisaks eriala kontsertidele on kavas traditsioonilised koolkonna
kontserdid. Viimased annavad
kõigile sajaneljakümnele Keila
Muusikakooli õpilasele võimaluse esineda oma vanematele,
sõpradele ja tuttavatele.
Kontsertidele on oodatud
ka kõik need, kelle peas tiksub
mõte tulla Keila Muusikakooli
õppima. Koolkonna kontserdid
annavad tegeliku pildi muusikakoolis toimuvast. Kõikidele
kontsertidele on vaba sissepääs, järgida tuleb ainult ühte
põhinõuet - muusika on püha
ja musitseerijat ei tohi segada.
Järgmine kontsert toimub
23.novembril, kui üles astub
Jelena Laas.
Meie traditsiooniline advendikontsert on Keila
Kultuurimajas
18.
detsembril, kell
16.00.Olete kõik
oodatud!

6

Vaba aeg

Reede, 13.11.2009 • Nr 40 (99)

Lühidalt
Lasteaed Vikerkaare sportlik
isadepäev

treener annab nõu

Seliliujumine on paljude
harrastusujujate
lemmikstiil

Et selles väites palju tõtt on, piisab, kui
heita pilk ujulates tervisujujate tegevusele. Põhjuseid selleks võib ju mitmeidki olla,
kuid peamiseks on valdavalt tõsiasi, et
hingamistegevusega ujumise vältel probleeme pole.
tõnu meijel
UJUMISTREENER

Pole ka saladuseks see, et
suurele rühmale inimestele,
kasvõi näiteks kehaehituse
tõttu, sobib seliliujumine palju
mõnusamalt kui rinnulikrool.
Ja ega sellest midagi olegi. Seliliujumine on igati väärikas ja
sobiv ujumisviis.
Kuna üldiselt õpitakse seliliujumise jalgade töö koos
rinnulikrooli jalgade tööga
ning sellel oleme eelnenud artiklites ka peatunud, siirdume
kohe käte töö juurde. Niipalju
ehk siiski, et kui rinnulikroolis
on nõutav jalgade otse üles-alla töö, siis seliliujumises on lubatud jalgade töö juures pisut
diagonaalseid jalalööke.
Seliliujumise kätetöö õppimist oleks kõige lihtsam alustada hoides ennast varvastega
kinni ujula ääre torust, kui
selline on olemas, ujularajast või kasutada kaaslase abi.
Vaade peaks olema suunatud
lakke ning kõrvad peavad olema vees. Käed tuleb viia vette
rahulikult, kusjuures käsi siseneb vette väikene sõrm ees.
Mida lähedamalt käsi vetteviimsel ette möödub kõrvast,
seda parem. Selili ujumist kergendab palju see, kui mõlemad
käed on hetkeks korraga vees.
Üks käsi siseneb vette, alustades haaret, teine käsi lõpetab
tõuget. Tekib nn“topeltugi“ ja
sel hetkel toimub ujumises vajalik libisemine. Käed tuuakse
alt tagant ette üle pea väljasi-

rutatult, vältides igasuguseid
liigutusi kõrvale. Plaksud käte
vette asetamisel on selge märk
sellest, et ujuja on vee peale
sügavalt pahane. Käed asetatakse vette ülirahulikult.
Seliliujumise puhul sagedamini tehtavad tehnikavead.
Nii imelik kui see ka pole, esinevad põhilised vead peaaegu
kõik kõrvuti. Vead algavad
äratõukest ujulaseinast. Selle
asemel, et sirutada keha sirgelt
välja ja hoida käed koos ees,
tõugatakse ujulaseinast ennast
lahti keha nii võimalikult palju
kõverdades kui kujutlusvõime
lubab, käed hoitakse kas kõrval all või lihtsalt laiali sirutatult. Sellisel juhul ei saa libisemist toimuda ning liikumist
peab alustama kohapealt.
Niisiis, ka seliliujumise oskamise tingimuseks on korralik kehaasend - väljasirutatud
ja võimalikult paralleelne veepinnaga. Põlvede või jalalabade
veepinnast kõrgemale toomist
peaks vältima. Edasiliikumine
toimub tänu jalgade ja käte
ühistööle, igasugused pealiigutused ning kehaga visklemine ei tule asjale kasuks. Pea
tuleb hoida paigal, vaade üles
(mitte üle pea ette!). Ja hoidke silmad kindlasti lahti ning
katsuge ümbruses toimuvaga
kursis olla. Ujulates toimub
just seliliujujatel kõige rohkem
soovimatuid kokkupõrkeid nii
ujujatega kui ujula seintega.
Kokkupõrkamise vältimiseks
teiste ujujatega on ujulates

kehtestatud parempoolse liikumise reegel. Ja kui sellest
kinni pidada ning ujuda ujularaja paremal pool, on asi OK.
Olge tähelepanelikud nendes
maades, kus kehtib vasakpoolne liiklus. Uskuge või mitte,
inimesed ujuvad sealsetes ujulates „valel pool“ ujularada ja
nad isegi kõnnivad koridorides
meile harjumatus suunas.
Mõned soovitused ujulate
kasutajatele, ükskõik, mis stiilis nad parajasti ujuvad. Jälgige
ujulavanni põhjamärgistust.
See, et pikitriip ujula põhjas
jagab ujularaja pooleks, on
teada kõigile. Kuid need ristitriibud pikitriipude otstes pole
samuti sugugi kaunistuseks.
Need ristitiibud on kõikides
maailma ujulates otsast, ehk
pöördeseinast täpselt 2 meetri
kaugusel. Ja kui veidi ujumisel
jälgida, mitu tõmmet te sooritate pikitriibust pöördesinani,
on lihtne arvestada, mis hetkel
hakate sooritama pööret. Sellega väldite asjatut peatõstmist
enne igat pööret.
Igast pöördeseinast täpselt
5 meetri kaugusele asetatud
lipunöör basseini kohal on just
mõeldud seliliujujate abistamiseks. Kontrollige mitu tõmmet
sooritate lipunöörist pöördeseinani ja te ei löö enam kunagi oma kätt või, hoidku selle
eest, oma pead täie ujumiskiiruse pealt vastu ujulaseina.
Ujulatöötajad teavad vast igaüks selliseid, vahel päris kurvalt lõppevaid kokkupõrkeid
pöördeseinaga.
Oma järgmises ja ühtlasi
viimases artiklis tutvustame
me rinnuli- ja liblikujumist,
mis ette öeldes on omavahel
palju lähedasemad „sugulased“, kui esmalt arvata võib.

Reedel, 6.novembril toimus
lasteaed Vikerkaare sportlik
isadepäev Keila Tervisekeskuses.
Sportima koos isadega
tulid lasteaia kõige väiksemad 2-3 aastased ja 6-7
aastased lapsed.
Lapsi ja isasid tervitas
lasteaia spordiahv Jo-Jo ja
võimlemisklubi
SISTRUM
võimlejad kavaga „ Karate
Kids”. Et vältida traumasid
toimus ühisvõimlemine õpetaja Sirje Aija juhendamisel.
Võistelda sai neljal alal, isad
pidid hüppama lapse pikkuse hoota kaugust, lööma
reketiga palli, mis laps talle
viskas, uisutama koos lapsega ja hüppama üle lapse.
Jo-Jo näoga medalile
ala läbimisel saadi tempel.
Kui kõik neli templit oli käes
premeeris spordiahv Jo-Jo
last ja isat śokolaadist medaliga.Sel korral olid emad
tribüünil ja elasid lastele ja
isadele kaasa. Kevadel, kui
toimub järjekordne sportlik perepäev lasteaias, siis
osalevad ka nemad kindlasti
koos lastega.
Lasteaed Vikerkaar
liikumisõpetaja
Sirje Aija

Erakool Läte
advendilaat
Laupäeval,
28.novembril
kell 11 algab Erakoolis Läte
(Kruusa tn. 23) advendilaat.
Teid ootavad käsitööesemed,
mesilasvahatooted
ja mahetoidud, kogupere
meisterdamise
õpitoad,
õnneloos, näomaalingud,
hõrgutavad küpsetised ja
jõulujoogid. Tule osta meelepäraseid jõulukingitusi ja
kaunistusi advendiaja meeleolu loomiseks.
Heategevuslikul advendilaadal kogutud tulu läheb
Erakooli Läte 2010 alustava I klassi juntsudele koolimööbli ostmiseks.
Laat kestab 11.00-16.00.
Vaata lähemalt www.erakoollate.ee
Tere tulemast!
Lätte koolipere

Huittise noored Keila noorteansamblite kontserti kuulamas

VABA AEG

Huittise noored Keilas
jaanus väljamäe

KEILA SPORDI- JA HUVINÕUNIK

Nädalavahetusel külastasid
Keilat meie sõpruslinna Huittise noored. Delegatsiooni
kuulusid kaks tüdrukute võrkpallivõistkonda ja noorteparlamendi esindus, keda juhtisid
Huittise linna volikogu liige ja
kultuurikomisjoni juht Heikki
Ketonen ning linnavalitsuse
poolt noorsoo- ja sporditöö
juht Teuvo Munkki. Külalised
olid majutatud Keila noortekeskusesse.
Keila poolt olid vastuvõtjateks Keila Võrkpalliklubi ja
Keila Noorteaktiiv.
Võrkpallurid mängisid laupäeval kaks mängu Keila Tervisekeskuse suurel väljakul ja
need lõppesid edukalt Keila
tüdrukutele.
Pealtvaatajate
häälekal toetusel võitis Keila
võrkpalliklubi mõlemad mängud tulemustega 3:0 ja 3:2.
Keila noortekogu esindus
kohtus Huittise noorteparlamendi liikmetega Keila linnavalitsuses. Tutvustati vastastikku oma tegemisi ja räägiti
noorte huvidest ja probleemidest mõlemas linnas.

Huittise noorteparlament
on 11-liikmeline organisatsioon. Noored ise korraldavad
valimised erinevates kooliastmetes ning valitud saadikud
aitavad noorte ideid ellu viia.
Põhiline tegevus on kontsertide ja koolituste korraldamine
ning erinevate noorte huvigruppide tegevuse toetamine.
Noorteparlamendil on oma
eelarve ning nad õpivad ka
oma kulusid planeerima ja rahakasutust jälgima.
Keila Noorteaktiiv tegutseb mittetulundusühinguna.
Nende tuntumad üritused on
Roherock ja rahvusvaheline
noortelaager Youth Camp. Vahendeid oma tegevuseks saavad nad erinevate projektide
kaudu. Keila linn aitab noori
kultuuritegevuse toetuse abil.
Lisaks spordile ja ametlikele kohtumistele veetsid noored ka meeleolukalt vaba aega.
Kuulati noortebändide kontserti ja tantsiti diskol.
Arutati ka tulevikuplaane.
Eesmärgiks on koostöö laiendamine ning erinevate noorte
huvigruppide kaasamine ühisesse tegevusse.

KEILA PIPARKOOK 2009
Keila Kultuurikeskuses
29.novembril
Selle aasta I advendil on kõikidel väikestel ja suurtel
küpsetajatel taas võimalus tuua Keila Kultuurikeskusesse
kõige isuäratavam PIPARKOOK.
Piparkoogid pannakse välja Kultuurikeskuse I korruse fuajeesse, et ilmataat nendega ulakusi ei teeks. Ühelt
perelt või lapselt ootame maksimaalselt 2 piparkooki.
Piparkooke võtame vastu kell 10.00—12.00. Tähtis ei
ole küpsetaja vanus ega piparkoogi suurus.
Kuni kella 13.00-ni saavad
kõik laadale tulnud maiasmokad neid hinnata.
Kell 13.00 kuulutab
Ülempäkapikk välja 3 paremat perepiparkooki ja 3
paremat lastepiparkooki,
kes on väikese auhinna
väärilised.
KÜPSETA ISE VÕI
KUTSU EMME-ISSI APPI JA
VÕIB-OLLA OLED JUST SINA
SEE, KELLEL VALMIB SELLE
AASTA KEILA KÕIGE
AHVATLEVAM PIPARKOOK

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
„VAHVAD VANAMEMMED“
Soome kuntsniku Inge Löök`i
näitus
11.novembrist kuni 6.detsembrini
Näitus, mida peaksid meeleolu
parandamiseks vaatama kõik,
keda vaevab masendus ja
tusatuju.
Keila kultuurikeskus
NÄITUS SARJAST TARBEESEMEID HARJUMAA MUUSEUMI KOGUDEST: NAISTE
JA MEESTE PESU
29.oktoober – 10.jaanuar
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
V osa
Harjumaa muuseum
TÄNA PULMAD, HOMME
PULGAD, ÜLEHOMME LEPAMALGAD.
8. oktoober - 10. jaanuar 2010
Veimevaka seadmine
Harjumaa muuseum

teater
“ELU JA KUIDAS SELLEGA
TOIME TULLA” - RAKVERE
TEATER
16.november kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.Keila kultuurikeskus
“ORAVAKESTE JÕULUSEIKLUSED” - VILJANDI LASTEJA NOORTETEATER “REKY”
1.detsember kell 11:00 Pilet: 75.Armas jõulumuinaslugu
lastele.
Keila kultuurikeskus
“...JA SIIS TULID SINA” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER “REKY”
1.detsember kell 13:30 Pilet:
100.Etendus noortele alates 12-eluaastast.
Keila kultuurikeskus
SPIOON VENEMAALT” - KOMÖÖDIATEATER
10.detsember kell 19:00
Keila kultuurikeskus
“PRÜGIKAST 3 EHK EESTI
MASURKA” - VANA-BASKINI
TEATER
17. ja 18.detsember kell 19:00
Pilet: 150.-/125.NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 2.november!
Keila kultuurikeskus

kontsert
HARJUMAA KOOLINOORTE VOKAALANSAMBLITE

FESTIVAL
13.november kell 13.00
Keila kultuurikeskuses
„HINGEMUUSIKA”
14. novembril kell 16.00
Kristina Kriit (viiul)
Toomas Nestor (vioola)
Levi-Danel Mägila (tšello)
Kavas: W. A. Mozart
Keila Miikaeli kirik
„SÜGISLAUL“
Keila kultuurikeskuse naisansambli kontsert
15.november kell 11.00
Keila baptistikirikus
Haapsalu mnt 10
“LAPSEPÕLVE LAULUD” ANSAMBEL “NOORKUU”
15.november kell 17:00
Eesti parimad lastelaulud läbi
aegade a capella seadeis.
Täispilet 150.-, sooduspilet 125.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides.
Keila kultuurikeskus
JELENA LAASI ÕPILASTE
KONTSERT
23. novembril, kell 18.00
Keila muusikakooli saal
HELGE OSEROVI ÕPILASTE
KONTSERT
26. novembril, kell 18.30
Keila muusikakooli saal
ADVENDIKONTSERT BIRGIT ÕIGEMEEL JA UKU
SUVISTE
29.november kell 17:00 Pilet:
125.-/100.Piletid on nummerdatud
kohtadega ning pileteid ei
broneerita.
Keila kultuurikeskus
“11 UNUSTAMATUT ÕHTUT”
- HENDRIK SAL-SALLER JA
SMILERS
2.detsember kell 19:00
Piletid kuni 8 novembrini 125
krooni, hiljem 150.Keila kultuurikeskus
“OMA LAULUD - TEEL KOJU”
- SIIRI SISASK
20.detsember kell 17:00 Pilet:
150.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides.
Keila kultuurikeskus

muud üritused
MTÜ LEKTOORIUM KEILA
KLUBI KOHTUMINE
17.november kell 18:30
Kokkusaamise keskkonda loob
film VESI 2
Lisainfo www.lektoorium.ee
Keila Tervisekeskus
SUGUPUU UURIMISE JÄTKUKURSUS
20.novembril kell 10.00
Juhendaja Raivo Maine. Kursuse tasu 50.- krooni, vajalik
eelregistreerimine. Info 6791
570.

Palju õnne!

Keila Sotsiaalkeskuses.
SEMINAR “EESTKÕNELEMISVÕIMEKUSE TÕSTMINE
LASTE JA PEREDE HEAKS”
1.deltsember kell 10:45 - 16:00
Seminarile on oodatud:
kohalike omavalitsuste juhid,
sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad,
vabaühendused, vabatahtlikud,
lapsevanemad.
Registreerumine kuni 26.novembrini 2009 e- postile
marika.ratnik@mail.ee
Keila Linnavalitsus
JÕULUTSIRKUS 2009
15.detsember kell 11:00 ja kell
18.00 Pilet: 75.Efektsed atraktsioonid – võimlejad, akrobaadid, klounid ja
dresseerijad . . .
Piletid müügil Keila Kultuurikeskuses ja kõikides Piletilevi
müügipunktides ning Statoili
jaamades.
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
24.pühapäev pärast nelipüha
15. november kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
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Sündinud

15.10.2009
26.10.2009
27.10.2009
31.10.2009

Grettel Matteus
Sofie Hramova
Olivia Endla
Liv Grete Linkov

Kuulutused
kinnisvara
Müüa
turbabriketti,
hind
2190.- tonn (Tootsi), 2100.- tonn
(Valgevene), puitbriketti hinnaga
2070.- tonn. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas
ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel:
53593615.
Küttepuude müük. Lepp 400.m3, metsakuiv okaspuu 400.-m3,
kask 500.-m3. Transport alates
8m3 tasuta. Tel: 5062645
Müüa küttepuud: kask, lepp,
tamm, saar. Tel: 53605753.
Küttepuude müük. Saetud ja
lõhutud toores kask ning must
lepp (al. 400 kr/rm), kuiv kask ja
kuiv lepp 40 l võrgus (al. 30 kr/
võrk). Tel: 5033119, e-post: ruumimeeter3@hot.ee.

TÖÖ

Pakume tööd juuksuritele. Tel:
5525207 Evely.

Teenus
Valmistan mööblit, uksi, aknaid. Hinnad soodsad. Tel: 678
0010, 53 08 7220
Reneks Grupp OÜ – Pakub
arvutialaseid teenuseid nii eraisikutele kui ettevõtetele. IT tugiteenused, IT-vahendite hooldus jpm.
Tuleme kohale arvutit parandama, hooldama Lisainfo: info@
keilait.ee Koduleht: www.keilait.
ee. Tel: 5115824

muu
Veoautojuhikursus C- ja CEkat, alustame teisipäeval, 17.novembril kell 18:30. Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678
00 60 KAJA Koolitus

tikoolitus (õhtune koolitus, põhija täiendõpe) algus 20. novembril
kell 18:00 KAJA Koolitus Keilas,
Keskväljak 5 (II korrus). Info ja
registreerumine www.kaja.ee, tel
678 00 60 KAJA Koolitus
B-kat autojuhikursus Esimene
infotund teisipäeval, 24. novembril k.a. kell 17.00 Keilas, Keskväljak
5 (II korrus). Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60
KAJA Koolitus
Venekeelne B-kat autojuhikursus Esimene infotund kolmapäeval, 02. detsembril k.a. kell 17.00
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus).
Info ja registreerumine www.kaja.
ee, tel 678 00 60 KAJA Koolitus

Hei, laadale! 14.11.09 kell
10.00 - 14.00 Keilas, kiriku juures
56604030.

Veoauto - (bussi) juhtide ame-

Vaimulik õhtu
18.november kell 19.00
Koguduse majas
Adventkoguduse jumalateenistus
14.november kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
14.november kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

MTÜ Keila Noorteaktiiv
otsib aktiivseid noori!
Kui tunned, et sinus on paras
annus aktiivsust ja tahad
midagi enda ümber muuta
ning oma ideid teostada siis
liitu Noorteaktiiviga!
Noorteaktiiviga liitumine
annab suurepärase võimaluse osaleda projektis „Hästi
toimiv meeskond – edu võti!“
mis hõlmab endas meeskonnatöö koolitust, ürituse
korraldamise, projekti kirjutamise koolitusi ning palju
muud põnevat!
Tule tutvuma 24.november
kell 18.00 Keila Avatud
Noortekeskusesse
Lisainformatsioon: knk@
keila.ee, heidi@keilanoortekeskus.ee
6099089, 56629812
www.keilanoortekeskus.ee

Reedel, 20.novembril kell 10.00 - 13.00 tasuta kasutatud
riided Keila Sotsiaalkeskuses.
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Pimedate õhtute
valgustamiseks
Iga üle 3000.ostuga kingituseks
karp küünlaid
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!
Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

Evely Juuksurisalong

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

Lahendus Sinu
küüneprobleemidele

B-kategooria

Jessica

küünehooldus

Pakume lisaks: pediküür,
maniküür, spa-pediküür

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

Tule korralda
seminar või
koolitus

Haapsalu mnt 57D, Rõõmu
Kaubamajast 100m.

Kontakt: entk@entk.ee või
telefon : 5129366

Suuremad ja väiksemad
sündmused kuni 50 inimesele.
Saad toimetada ise või tellida
cateringi Hole In One’lt
Tel: 5027899

Kloogaranna Noortelaagris
Majutuse korral seminariruumi
kasutamine tasuta.
Hinnad soodsad.

Viime ära Teie aiajäätmed
(lehed, õunad, oksad...)

Küsi julgesti!

Tel: 5019685
mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

Reklaamipinnad

1/1

280 x 390

1/2

280 x 180

1/3

280 x 118
185 x 180

1/4

137 x 180

1/5

185 x 118

Miljonid paremusele pššratud elud kogu maailmas.
Tuhanded inimesed Eestimaal, kes on leidnud rahu, r››mu ja tuge.
V›itnud Ÿksinduse ja hirmu tuleviku ees. Vabanenud s›ltuvustest.
Leidnud lootuse ja usu tulevikku, inimestesse, Jumalasse.

1/6

137 x 118
280 x 56
180 x 90

Kas ka Sinu elu vajaks sellist muutust?

1/9

90 x 118

1/12

137 x 56

1/18

90 x 56

1/36

42 x 56

€ra karda, et su elu v›ib l›ppeda,
pigem karda, et ta ei alga iialgi.
Grace Hansen

VAJAD MUUTUST? HEAD MUUTUST?

Ristiusu algt›desid tutvustav kursus pakub Sulle lisaks teadmistele v›imaluse muuta enda elu.
Kursus on TASUTA JA KÍIGILE Ð kaotada pole Sul midagi, v›ita aga vŠga palju.

Tule ja avasta kristluse maailmamuutev j›ud Ð
ootame Sind 14. novembril kell 18.00
aadressil Jaama tn 3, Keila (Hiirte MŠngumaa ruumides).
Tasuta lastehoid kursuse ajal sealsamas.
Lisainfo telefonil 5656 2131 Marge, vaata ka www.soovinmuutuda.ee

alg- ja
lõppastme
koolitusi

www.evely.ee
Tel: 6572264

Keilakas, aiad hoovid korda!
15.- kott
200.m3
firmadele lisandub km

autojuhtide

KÜLALISTE TUBA

teated

SA Keila Leht
pakub nüüdsest
ka erinevaid
kujundus ja
trükiteenuseid
•reklaamid
•plakatid
•visiitkaardid
•infovoldikud
•otsepostitused
Täpsem info
telefonil: 6 588 569
ja leht@keila.ee
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